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THALES  TTT-COMPACT

ΔΟΚΙΜΈΣ

ΚΡΥΦΉ ΓΟΉΤΕΊΑ

ΤΟ ΕΛΒΕΤΊΚΟ ΠΊΚΑΠ, ΟΧΊ ΜΟΝΟ ΑΠΟΔΊΔΕΊ ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟ-
ΜΕΝΑ ΜΕ ΒΑΣΉ ΤΉΝ ΤΊΜΉ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΔΊΔΑΣΚΕΊ ΚΑΊ ΜΕΡΊ-
ΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΊΣΜΟ...

Η Thales έχει γίνει γνωστή για τους ασυνή-
θιστους όσο και πανάκριβους βραχίονες 
που παράγει, οι οποίοι έχουν δημιουρ-

γήσει φανατικούς φίλους, αλλά και κάποιους 
εναντίον. Το πικάπ της δοκιμής φοράει το νέο 
βραχίονα Simplicity, ενώ είναι σε θέση να δεχτεί 
και δεύτερο βραχίονα σε εξωτερικά προσαρμο-
σμένη βάση, ξεπερνώντας έτσι τους όποιους πε-
ριορισμούς προκύπτουν από το μικρό του μέγε-
θος. Επιπλέον, μπορεί να τερματιστεί με απευ-
θείας καλώδιο, RCA και XLR με τα κατάλληλα 
modules. Δίχως άλλο, η αγορά στα 15-20 χιλι-
άρικα είναι πλημμυρισμένη με φοβερά πικάπ 
που βγάζουν μάτι με τα εντυπωσιακά τους σχέ-
δια και το καθαρό τους μέγεθος. Η Thales δεν 
κάνει κάτι που να φαίνεται εξαρχής επαναστα-
τικό με το Compact, επιλέγοντας τη λογική της 
«κλειστής» σχεδίασης με απόσβεση διά μάζας, 
που έχει και τη φήμη για την πιο μουσική από-
δοση. Το πικάπ αυτό αποτελεί μετεξέλιξη του 
αρχικού ΤΤΤ-1 που είχε δημιουργηθεί για τον 
original βραχίονα και διέθετε λίγο μεγαλύτερο 
πλατό, με τα τρία «Τ» του μοντέλου να σημαί-
νουν «Thales Tonearm Turntable».

Η μάζα των 16 κιλών (σασί+πλατό) δε διεκδικεί 
τα πρωτεία στην κατηγορία του μικρού Thales, 
είναι όμως σοφά στημένη ώστε να αποστραγ-
γίζει τους κραδασμούς προς το έδαφος, αρ-
χικά μέσω της δομής της και τελικά μέσω των 
σπέσιαλ ποδιών στήριξης που καταλήγουν σε 
μπίλια. Φυσικά, το σημείο-κλειδί είναι το μο-
τέρ, το οποίο παράγει αρκετούς κραδασμούς. 
Εδώ η Thales πρωτοτυπεί χρησιμοποιεί δύο με-
ταλλικούς συνδέσμους που θυμίζουν εξελιγ-
μένη ανάρτηση αυτοκινήτου. Παράλληλα, το-
ποθετεί το μοτέρ πολύ κοντά στο υποπλατό και 
χρησιμοποιεί ιμάντα πολύ μικρής ελαστικότη-
τας. Έτσι, σύμφωνα με την εταιρία, το σύστημα 
αυτό για τη μετάδοση της κίνησης συνδυάζει τα 
οφέλη του ιμάντα και της τροχαλίας. Για να υπο-
στηρίξει παραπέρα το εγχείρημα της ήσυχης 
λειτουργίας, εφοδιάζει το πικάπ με τροφοδοτι-
κό μπαταρίας το οποίο παρέχει αυτονομία 18 
ωρών, αυτόματη φόρτιση με την απενεργοποί-
ηση και ηλεκτρονική ρύθμιση στροφών. Όλα 
αυτά βέβαια βρίσκονται «κάτω από το καπό» 
και ο χρήστης αρχικά αντικρίζει ένα μαζεμένο πι-
κάπ με μαύρου χρώματος μεταλλικό σασί και 

«...το πικάπ της Thales 
αει γεωμετρεί...»
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πλατό, το οποίο με μια βιαστική πρώτη εκτίμη-
ση δε δικαιολογεί τα χρήματα που κοστίζει, κα-
θώς θυμίζει περισσότερο υλοποιήσεις του τρι-
χίλιαρου. Πάντως, μόνο σκέτο μέταλλο δεν εί-
ναι το Compact. Χρησιμοποιεί έναν σοφιστικέ 
συνδυασμό μετάλλων και custom ελαστικών 
επιστρώσεων πολύ υψηλής πυκνότητας, που 
ενσωματώνονται στα μέταλλα, τόσο για το σασί 
όσο και για το σετ πλατό/υποπλατό. Το πλατό 
φθάνει τα 6,5 κιλά, έχει κατανεμημένη την πε-
ρισσότερη μάζα του στην περιφέρεια του κύ-
κλου και χρησιμοποιεί μια τελική συνθετική επί-
στρωση ως ματ. Την ίδια επίστρωση διαθέτει 
και το βαρύ μεταλλικό clamp που το συνοδεύ-
ει. Εξίσου σοφιστικέ είναι και το σύστημα άξο-
να-πηγαδιού, που είναι αυτολιπαινόμενο χάρη 
σε δύο σπέσιαλ κατασκευασμένα δακτυλίδια 
από μπρούντζο που αγκαλιάζουν τον άξονα σε 
δύο περιοχές εντός του πηγαδιού. Ο άξονας κα-
τασκευάζεται από ατσάλι με ενίσχυση άνθρακα 
και φέρει τελική επίστρωση χρωμίου, που δια-
θέτει εξαιρετική λείανση. Καταλήγει σε ημισφαι-
ρικό τμήμα από καρβίδιο και εδράζεται σε ρου-
λεμάν από ατσάλι.

Το στολίδι του Compact είναι βεβαίως ο βρα-
χίονας Simplicity. Eκμεταλλεύεται τον κύκλο 
του Θαλή για να ελαχιστοποιήσει το σφάλμα 
της ανάγνωσης και αναφέρεται από την εταιρία 
ότι προσεγγίζει την ακρίβεια των υλοποιήσεων 
παράλληλης μετατόπισης. Στην ουσία, παρέχει 
μια συνεχώς μεταβαλλόμενη γωνία ανάγνωσης 
διορθώνοντας on the fly τα λάθη που εισάγει 
το τόξο που διαγράφει. Στον Simplicity υπάρ-
χουν δύο σωλήνες από αλουμίνιο, με μπρού-
ντζινη ανοδίωση, που τους δίνει το χαρακτη-
ριστικό χρώμα, οι οποίοι εδράζονται στην ίδια 
περιοχή εντός του πολυγωνικού «πύργου», ο 
οποίος αποτελείται από δύο οκταγωνικά στε-
λέχη, το ένα μέσα στο άλλο. Φυσικά, αντίθε-
τα με τους κλασικούς καρντανικούς και, πόσο 
μάλλον, τους unipivot, εδώ τα πράγματα είναι 
κάπως πιο πολύπλοκα ως προς τους δύο άξο-
νες περιστροφής. Σε ό,τι αφορά την περιστρο-
φή στο οριζόντιο επίπεδο, αυτή γίνεται τόσο από 
την κοινή βάση της κατασκευής όσο και ανεξάρ-
τητα για τον κάθε σωλήνα, ώστε να μπορούν να 

κινηθούν αυτόνομα. Για το σκοπό αυτό, τόσο 
ο αριστερός σωλήνας όσα και ο δεξιός έχουν 
δύο σημεία επαφής με το εσωτερικό οκτάγωνο, 
ένα επάνω και ένα κάτω, στο δεξιό όμως υπάρ-
χουν μπόσικα που επιτρέπουν μια αλά unipivot 
ελευθερία και στο κατακόρυφο επίπεδο. Κοι-
τώντας εμπρός, οι δύο σωλήνες είναι ελεύθε-
ρα μονταρισμένοι επάνω στο κέλυφος ώστε να 
περιστρέφονται στο οριζόντιο επίπεδο. Το ίδιο 
το κέλυφος αφαιρείται για εύκολο μοντάρισμα 
της κεφαλής. Κοιτώντας πίσω, ο αριστερός σω-
λήνας, που είναι και ο πιο σταθερός, καταλή-
γει στα… 3/4 του αντίβαρου και ο δεξιός στο 
υπόλοιπο 1/4, που δείχνει κι αυτό ελεύθερο 
και στους δύο άξονες.  Έξι ρουμπίνια και τέσ-
σερα ρουλεμάν συνολικά ελέγχουν την κίνηση 
στον 9-ιντσο Simplicity, που έχει ενεργό βάρος 
19 γραμμάρια. Μπορείς να χαζεύεις για ώρα τον 
ασυνήθιστο αυτό βραχίονα καθώς κινείται με 
χάρη επάνω στο βινύλιο, όμως χρειάζεται κά-
ποια προσοχή διότι δεν υπάρχει arm rest, απλά 
ένα μικρό σήκωμα στο lift, που αποτρέπει, μέ-
χρις ενός ορίου, την παραπέρα κίνηση προς τα 
δεξιά. Επίσης, το κέλυφος δεν έχει χερούλι, αλ-
λά είναι αρκετά μεγάλο για να διευκολύνει τους 
χειρισμούς.

Παρέλαβα το πικάπ της Thales έτοιμο με μια κε-
φαλή EMT G6. Στις ακροάσεις πάντως είχα την 
αίσθηση ότι όλα ήταν ΟΚ σε θέματα ρύθμισης 
και, συνεπώς, δε νομίζω ότι θα είναι κάτι δύσκο-
λο για τον έμπειρο χρήστη. Υπάρχει η πολύ με-
γάλη σκηνή και οι εξαιρετικές δυναμικές που 
συναντάς σχετικά εύκολα σε πολύ βαριά μεταλ-
λικά πικάπ, όμως το πικάπ αυτό φέρεται διαφο-
ρετικά, κυρίως στο πεδίο της συχνότητας. Δεν 
υπάρχει το βάρος, που πλήττει κυρίως τα πρίμα, 
όπως δεν υπάρχει και το μπάσο-«βουνό», που 
παίρνει συχνά το προβάδισμα στο φάσμα των 
συχνοτήτων. Το αποτέλεσμα είναι ισορροπημέ-
νο, ούτε παχύ ούτε λεπτό. Όλη η γλυκύτητα και 
η πυκνότητα των αρμονικών του βινυλίου πα-
ρέα με εξαιρετικούς διαχωρισμούς, φανταστική 
ησυχία και κορυφαίες δυναμικές - κι αυτό ισχύει 
αμείωτα από τα βαθύτερα μπάσα μέχρι τα ανώ-
τερα πρίμα! n

Thales TTT-Compact
ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΆΡΆΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ   
ΤΎΠΟΣ: Πικάπ με απόσβεση μάζας
ΒΡΆΧΙΟΝΆΣ: 9 ιντσών, πολλών σημείων 
περιστροφής
ΠΛΆΤΟ: Κράμα μετάλλων, 6,5 κιλά
ΜΆΤ: Συνθετικό, ενσωματωμένο
ΣΆΣΙ: Κράμα μετάλλων με συνθετικές επιστρώσεις
ΜΟΤΕΡ: DC, εσωτερικό, ηλεκτρονική ρύθμιση 
στροφών, 33,3 & 45σ.α.λ.
ΕΞΤΡΆ: Τροφοδοτικό μπαταρίας
ΔΙΆΣΤΆΣΕΙΣ (ΠXΒXΎ): 43,2x32,1x9,1εκ.
ΒΆΡΟΣ: 16κ.

ΥΠΈΡ
• ΑΠΛΉ ΚΑΙ ΚΑΛΌΓΌΥΣΤΉ ΕΜΦΑΝΙΣΉ

• ΠΌΛΥ ΚΑΛΉ ΕΡΓΌΝΌΜΙΑ, ΠΑΡΑ ΤΌΝ ΑΣΥ-
ΝΉΘΙΣΤΌ ΒΡΑΧΙΌΝΑ

• ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΌΛΌΓΡΑΦΙΚΉ ΣΚΉΝΉ ΚΑΙ ΙΔΙΑΙ-
ΤΕΡΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΉ ΔΥΝΑΜΙΚΉ ΠΕΡΙΌΧΉ

• ΠΛΉΡΩΣ ΑΧΡΩΜΑΤΙΣΤΌ ΚΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΚΑΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΌ ΦΑΣΜΑΤΙΚΑ, 
ΠΑΡ’ ΌΛ’ ΑΥΤΑ ΜΌΥΣΙΚΌΤΑΤΌ ΚΑΙ ΞΕΚΌΥ-
ΡΑΣΤΌ

ΚΑΤΑ
• ΕΝΑ ΚΛΑΣΙΚΌ ARM REST ΘΑ ΉΤΑΝ ΕΥΠΡΌΣ-
ΔΕΚΤΌ

• ΒΙΝΥΛΙΌ ΜΕ ΠΛΉΡΌΦΌΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΌ ΚΌΚΑ-
ΛΌ ΙΣΩΣ ΞΕΝΙΣΕΙ ΚΑΠΌΙΌΥΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: APHRODITE'S VISION

ΕΠΑΦΗ: 210.6813.773

_ΤΙΜΗ: 18.500€ 

Σχόλιο
Εφαρμοσμένη γεωμετρία είναι το άλλο 
όνομα του πικάπ. Ελβετική ακρίβεια με 
άποψη.


